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MÁJBIOPSZIA 
(szövettani mintavétel a májból) 

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat 
Tisztelt Betegünk! 

A vizsgálat célja: 

A májbiopsziát a máj általános (diffúz) megbetegedései vagy egyes körülírt, gócos betegségei esetén, 
meghatározott javallatra végzik, ha más módszerek nem adnak egyértelmű választ a betegség 
természetéről és a szövettani eredmény fontos döntéseket segíthet elő a kezelés megválasztásában. 
A májbiopszia során a máj szövetéből vagy a májban lévő elváltozásból a bőrön keresztül egy speciális 
tűvel és úgynevezett biopsziás pisztollyal szövettani mintavétel történik.  
A diffúz betegségek estén a biopszia történhet „vakon”, amikor nem fontos, hogy a máj pontosan mely 
részéből történik a mintavétel.  Gyakrabban végzik azonban májbiopsziát célzottan, amikor képalkotó 
eljárás során pontosan a tervezett helyről vesznek szövettani mintát. A célzás leginkább ultrahang, 
ritkábban CT segítségével történik. 
 
Előkészítés a vizsgálathoz 
 
A vizsgálat előtt 4 órával ne egyen- igyon semmit A szokásos gyógyszereket azonban kevés vízzel 
beszabad venni. A vizsgálatot megelőzően a kezelőorvosának a véralvadásra vonatkozó laboratóriumi 
vizsgálatokat kell kérnie, ezek eredménye befolyásolhatja a biopszia elvégzését.  
 
A vizsgálat menete 
 
A mintavétel speciális eszközzel- úgynevezett Menghini – tűvel történik a beteg hanyattfekvő 
helyzetében. A szúrás helyén helyi érzéstelenítő injekciót alkalmaznak, melyet követően a beavatkozás 
nem okoz fájdalmat. A tű könnyebb beszúrását a bőrön sebészi szikével ejtett apró vágással könnyítik 
meg. A speciális tű bevezetése közben és a mintavétel alatt a betegnek a lélegzetét vissza kell tartania. 
Maga a mintavétel az erre kifejlesztett eszköz, a biopsziás pisztoly gyors működésének köszönhetően 
csupán pillanatokig tart. A kinyert szövetmintát a patológiai osztályra juttatják el, ahol megfelelő 
előkészítési eljárások után mikroszkópos vizsgálatát végzi el a patológus. 
 
A vizsgálat után  
 
A szúrás helyét steril kötéssel fedik be.  
A mintavételt követően 2-4 órán át szigorú fekvés majd laza ágynyugalom (a beteg WC-re kimehet, 
egyébként fekszik), 24 órán át klinikai megfigyelés szükséges. 
Majd 1 hétig még pihenő, kímélő életmódot kell, hogy folytasson. 
 
A beavatkozás kockázata 
 
Igen ritkán a kellő gondosság ellenére előfordulhatnak az alábbiak: 
- Légmell, hasűri szervek (epehólyag, vastagbél) átfúródása. 
- Érzéstelenítőszer iránti túlérzékenység. 
- Vérzés, vérömleny, fertőzés. 
- A biopszia kapcsán fellépett szövődmény igen ritkán (1000 biopsziából 1 esetben) sürgős műtétet 

igényelhet. 
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Kérjük a vizsgálat előtt tájékoztassa vizsgáló orvosát, hogy az orvos az adott eljárásban a kockázatokat 
meg tudja határozni az Ön számára. 
Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
Tud-e vérzékenységről?   nem - igen                
Szed-e véralvadásgátló gyógyszert? nem - igen                
Tud-e gyógyszer túlérzékenységről? nem - igen                
Van-e bármilyen betegsége?  nem – igen, ha igen mi az?......................................................                
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tudomására kell hoznunk, hogy jogában áll a felajánlott kezelések bármelyikének, vagy mindegyikének 
elutasítása. Ez esetben a visszautasítás miatt bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény 
alakulásáért vizsgáló orvosát felelősség nem terheli. Szóbeli tájékoztatás az Ön kórtörténeti előzménye, 
leletei birtokában adható. Ha maradt valamilyen kérdése, tegye fel vizsgáló orvosának. 
Alulírott tanúsítom, hogy engem dr…………………………. kellő mértékben felvilágosított feltételezett 
betegségemről, a javasolt kezelési módról, és annak kockázatairól, valamint a helyette alkalmazható 
gyógymódokról és azok ismertkockázatairól, várható és nem várt szövődményeiről, ismertette az ajánlott 
és egyéb szóba jövő kezelési eljárás előnyeit és hátrányait 
A javasolt gyógymód kockázatairól, lehetséges gyakoribb és a ritkán, de előforduló szövődményeiről és 
várható következményeiről szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam és kellő idő állt 
rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen kezelést szeretnék. Tájékoztattak arról, hogy 
kezelőorvosom folyamatosan kész engem állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően 
tájékoztatni 
A tájékoztató elolvasása, megértése és a vizsgálóorvossal történt megbeszélés után a javasolt   
vizsgálatba, illetve a szükséges műtéti jellegű terápiás beavatkozásba minden kényszertől mentesen, 
IGEN beleegyezem. 
  
  …………………………………                                                    …………………………………… 

              beteg aláírása                                                                                     orvos aláírása 

Cselekvőképesség hiányában, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett csak a törvényes 
képviselő írhatja alá a beleegyezést. 

Törvényes képviselő neve:               
Születési ideje:        
Címe:                                                                                                   …………..……………………….. 
Rokoni fokozata:                                                                                  törvényes képviselő aláírása               
 

A tájékoztató elolvasása, megértése és a vizsgálóorvossal történt megbeszélés után a javasolt vizsgálatba 
NEM egyezem bele.           

…………………………………                                                      ……………………………………… 

              beteg aláírása                                                                                         orvos aláírása 

………………………………….                                                       ……………………………………… 

                  tanú                                                                                                              tanú 


